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Úloha č. 3 
 

Určení plochy nepravidelných obrazc ů  
 
1) Pomůcky : Planimetr, rýsovací deska, milimetrový papír, čtvrtka papíru, váhy, 
sada závaží, vzorky měřených ploch a obdélníkových ploch ze stejného materiálu, 
posuvné měřítko  
 
2) Teorie: 

Velikost některých rovinných ploch omezených přímkami nebo pravidelnými 
křivkami můžeme určit výpočtem z jejich délkových rozměrů, které většinou 
můžeme jednoduchým způsobem změřit.  

Máme-li určit plochu nepravidelného rovinného obrazce, používáme některé 
z nepřímých metod. 

  
a) Metoda čtvercové sítě  
  

Obrazec překreslíme na papír s narýsovanou pravidelnou čtvercovou sítí 
(milimetrový papír). Spočítáme plochu S1 všech čtverečků (1 mm2, případně 1/4 
cm2), které leží celé uvnitř plochy. Dále zjistíme počet čtverečků a jejich plochu S2, 
které leží v ploše částečně. Z teorie pravděpodobnosti vyplývá, že počet čtverečků, 
kde měřená plocha zakrývá část menší než polovina plochy čtverce a počet čtverců, 
kde měřená plocha zakrývá část větší, než je polovina plochy čtverce, je přibližně 
stejný.  

Velikost měřené plochy S obrazce je proto dána vztahem  
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(1)  
 
b) Určení plochy vážením 
 

Touto metodou měříme zpravidla plochy složitějších útvarů. Ze stejnorodého 
materiálu (folie) vystřihneme tvar, odpovídající přesně měřené ploše a zvážíme ho. 
Pro jeho hmotnost m platí vztah  

Sm S ⋅= ρ , 

(2)  
kde  S je měřená plocha  

ρs je plošná hustota použitého materiálu.  
Ze stejného materiálu vyrobíme pravidelný obrazec, např. obdélník o stranách 

a, b . Tento obdélník o hmotnosti m0 též zvážíme a bude platit  
bam S ⋅⋅= ρ0 . 

(3) 
 Vypočítáme-li z (4) ρS a dosadíme do (3) obdržíme 
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(5) 
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Přesnost určení velikosti plochy zde závisí především na přesnosti změření rozměrů 
a, b pravidelného obrazce. Proto provedeme toto měření několikrát a určíme chybu 
měření.  
 
c) Měření planimetrem 
  

Planimetr je přístroj k měření rovinných ploch. Skládá se ze dvou kloubově 
spojených ramen. Jedno z těchto ramen je na konci zatíženo kovovým válečkem, 
který se hrotem zabodne do podložky - pól měření. Volným koncem druhého ramene 
opisujeme měřenou plochu. Poblíž spojovacího kloubu je umístěno měřicí kolečko, 
jehož pohyb lze odečítat na stupnici, opatřené noniem. Měřená plocha S obrazce je 
dána vztahem  

nknnkS ∆⋅=−⋅= )( 01 , 

(4) 
kde n0 je poloha kolečka před měřením 
 n1 je poloha kolečka po objetí měřené plochy 
 k je převodní číslo planimetru 
 

Pro určení převodního čísla k je k planimetru připojeno kovové rameno s 
hrotem u jednoho a otvorem u druhého konce. Hrotem zabodneme rameno do 
podložky, do otvoru vložíme konec volného ramene planimetru a otočíme ramenem 
o 360° kolem hrotu. Vzdálenost středu otvoru od hrotu je u ramene volena tak, aby 
plocha kruhu S0 takto objetá koncem planimetru byla právě 100 cm2. Známe-li 
polohu měřícího kolečka před a po kruhovém objetí i velikost měřené plochy, 
můžeme ze vztahu (2) vypočítat převodní číslo planimetru k.  

Jeho hodnota bývá blízká jedné.  
Obě měření, tj. měření převodního čísla k, tak vlastní měření plochy S 

provádíme vícekrát a výsledky zpracujeme metodou postupných měření. 
 
3) Úkol 

a) Určete velikost plochy daných 3 obrazců metodou čtvercové sítě. Použijte 
čtverce o hraně 0,5 cm. 

b) Určete velikost měřených ploch vážením. Rozměry pravidelných obrazců 
měřte každý 5x a určete chybu měření plochy a chyb měření rozměrů. 

c) Určete velikost plochy daných obrazců planimetrem. Každou plochu objeďte 
19x. Výsledek zpracujte postupnou metodou. Určete absolutní i relativní 
chybu měření.  

d) Porovnejte naměřené hodnoty ploch jednotlivými metodami i jejich přesnost 
měření. Vytvořte vhodnou tabulku. 

 
4) Postup měření 

a) Měřené plochy překreslíme na mm papír a odečteme příslušný počet 
čtverečků. 

b) Zvážíme uvažované plochy i pravidelné plochy odpovídajících materiálů a u 
těchto pravidelných ploch změříme rozměry, každý 5x. Měření provedeme 
posuvným měřítkem s přesností 0,1 mm. Vypočítáme chyby měření rozměrů 
pravidelných obrazců, které použijeme k určení chyby nepravidelné plochy.  
Výsledky všech měření zapisujeme do vhodné tabulky.  

c) Sestavíme planimetr. Přitiskneme raménko s hrotem na papír umístěný na 
rýsovací desce tak, aby měřící kolečko nevyjíždělo z papíru. Nejprve 
provedeme měřeni převodního čísla k, pomocí otočného raménka, potom 
objedeme volným koncem obvody daných ploch. Konec raménka je opatřen 
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čočkou s označeným kroužkem ve středu čočky. Při objíždění obvodové čáry 
plochy udržujeme čáru uvnitř tohoto kroužku.  
Každé měření provedeme 19x a zpracujeme metodou postupných měření. 
Výsledky zaznamenáváme do tabulky  

 
i ni i+10 ni+10 ii nn −+10  

10
10 ii nn

n
−=∆ +  

0  10    
1  11    
2  12    
3  13    
4  14    
5  15    
6  16    
7  17    
8  18    
9  19    

     n∆  
Tab. 1 – Tabulka pro stanovení plochy nepravidelného obrazce pomocí planimetru metodou 
postupných měření 
 

Z každého měření vypočítáme chybu veličiny n1 – n0, kterou použijeme k 
výpočtu chyby měření plochy S. 


